
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI  BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CASA CORPULUI DIDACTIC BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVA NR 2 BISTRIŢA 

 

  

 

SIMPOZION NAŢIONAL 

EDIŢIA A VIII-A 

18 - 19 MARTIE 2010 

 

Întâlnirea directorilor de şcoli, participanţi la 

simpozion, pentru dezbaterea unor probleme 

de actualitate din învăţământul preuniversitar 

18 martie 2010 

 

 

     

 

 

 

 

 

TEMA SIMPOZIONULUI din 19 martie: 

ADAPTAREA DEMERSURILOR DIDACTICE 

LA NECESITĂŢILE EDUCAŢIONALE  ALE 

CLASEI DE ELEVI 

 

 

 

 



 

INVITATIE 
 

Stimate Doamnă / Domnule Director 

 

 Cu ocazia întâlnirii prilejuite de cea de-a VIII-a ediŃie a 

Simpozionului NaŃional ”Adaptarea demersurilor didactice la necesităŃile 

educaŃionale ale clasei de elevi ”Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă nr 

2 BistriŃa, jud BistriŃa-Năsăud, în colaborare cu Consiliul JudeŃean BistriŃa 

Năsăud, Inspectoratul Şcolar BistriŃa Năsăud şi Casa Corpului Didactic 

BistriŃa Năsăud, intenŃionează să preceadă această manifestare cu o masă 

rotundă a directorilor din şcolile participante la simpozion, în scopul 

dezbaterii unor probleme de actualitate din învăŃământ. 

 Organizatorii simpozionului vă invită să luaŃi parte la Masa rotundă 

a directorilor din învăŃământ, care va avea loc în data de 18 martie 2010, la 

ora 17.00, la sediul unităŃii. Masa rotundă va fi moderată de prof. Mircea 

Vlad, fost inspector general in ministerul educaŃiei. 

 Vă rugăm să confirmaŃi prezenŃa d-voastră până la data de 12 martie 

2010, la numarul de telefon 0741.217.330 (dir. adj. Crina łolca), sau email 

crinatolca@yahoo.com 

 Am fi onoraAm fi onoraAm fi onoraAm fi onoraŃŃŃŃi si si si săăăă fi fi fi fiŃŃŃŃi ali ali ali alăăăături de noi!turi de noi!turi de noi!turi de noi!    

 

 

 

 

 



SIMPOZION NAłIONAL  

”Adaptarea demersurilor didactice la necesitătile educaŃionale ale 
clasei de elevi” 

 

DATA: 19 MARTIE 2010 

LOCUL: CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR 2 

 BISTRIŢA, str. Toamnei nr 2 bis 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

 1. Înscrierea participanţilor se va face până în data de 5 martie 2010. Fiecare persoană va 

trebui să trimită odată cu fişa de înscriere completată şi lucrarea propriu-zisă pe mail, care va fi 

ulterior înscripţionată pe CD. Nu se trimit prin mail prezentări ale lucrărilor în Power Point, ci doar 

lucrarea redactată în Word, cu caractere de 12. Numărul minim de pagini este de 3 pagini + 

bibliografie, iar numărul maxim 5. 

 În cazul în care nu aţi primit confirmarea înscrierii, în maxim 3 zile, vă rugăm să mai trimiteţi 

încă o data fişa de înscriere şi lucrarea sau să ne contactaţi telefonic. 

 2. Nu se acceptă mai mult de 2 autori / lucrare.  

 3. Taxa de participare este de 30 Ron / persoană şi poate fi achitată la casieria unităţii sau prin 

mandat poştal pe adresa: Paula Sabo, Bistriţa, str. Toamnei nr. 2 bis, pana in data de 5 martie 2010. 

 4. Pentru persoanele care doresc cazare, şcoala poate să le ofere acest serviciu, contra sumei 

de 15 Ron / noapte. Acest lucru dorim să fie anunţat telefonic în prealabil. 

Vă aşteptăm cu drag vineri, începând cu ora 9.00 

 

          Pentru alte detalii sau informaţii, ne puteţi contacta: 

  C.S.E.I. Nr 2    Persoane de contact: 

  Bistriţa, str. Toamnei nr 2 bis  dir. Monica Popa 

  Tel: 0263/237.233   dir. adj. Crina Tolca 

  Fax. 0263/237.234   secretar Mărioara Canea 

  email: csei2bn@yahoo.com  info. Emanuela Boldorea 

 



PROGRAM SIMPOZION - 19 martie 

 

 

09-09.30 ― Primirea participanţilor 

9.30 - 10.15 ― Comunicări în plen 

10.15 - 11.00 ― Pauza de cafea 

11.00 - 13.00 ― Lucrări pe secţiuni 

13.00 - 13.30 ― Concluzii în plen 

13.30 ―Masa de prânz 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



FISA DE INSCRIEREFISA DE INSCRIEREFISA DE INSCRIEREFISA DE INSCRIERE 

SIMPOZION NAłIONAL  

 

AUTOR 1 (NUMELE & PRENUMELE) ............................................................................................ 

FUNCŢIA ……………………………………………………………………………........................................... 

ŞCOALA...................................................................................................................................... 

 

AUTOR 2 (NUMELE & PRENUMELE) ............................................................................................ 

FUNCŢIA ……………………………………………………………………………........................................... 

ŞCOALA...................................................................................................................................... 

 

ADRESA pe care se trimite diploma 

 ................................................................................................................................................... 

                 

TELEFON...................................................................................................................................... 

 E-MAIL ...................................................................................................................................... 

 

TITLUL LUCRĂRII  ......................................................................................................................... 

 

MODUL DE PARTICIPARE:   directă sau prin trimiterea lucrării 

......................................................................................... (completaţi modul de participare) 

 

AVETI NEVOIE DE CALCULATOR SI VIDEOPROIECTOR? ............ (completaţi cu da sau nu) 

 

CAZARE: .............................. (completaţi cu da sau nu) 

Timpul  de  prezentare  a  unei  lucrări  va  fi  de  maxim  5  minute. 


